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AUTOL TOP 2000

tlač: 10/04číslo produktu: 1610

Autol TOP 2000 je špeciálne plastické mazivo s mimoriadnou priľnavosťou a s výraznými vysokotlakovými 
vlastnosťami – skutočné Super-Longtime-plastické mazivo pre významne predĺžené termíny domazávania.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AUTOL TOP 2000

Mydlová báza  špeciálne vápenaté mydlo

Aplikačný teplotný rozsah °C -30 až +110

Bod odkvapnutia °C 150

Trieda konzistencie podľa NLGI 2

Viskozita základového oleja pri 40°C mm2/s cca. 800

Správanie sa voči vode 0-90

Ochrana proti korózii (EMCOR-Test) stupeň korózie 0 a 0

KVALITATÍVNE ZNAKY

Zmenšuje opotrebovanie v extrémnych podmienkach a je obzvlášť odolné voči vymývaniu z mazacích 
miest. Vykazuje extrémne vysokú odolnosť voči slanej vode, chladiaco-mazacím kvapalinám, prostriedkom
na ochranu rastlín a mnohým pracím lúhom.
Na základe svojho zloženia a pri používaní na určený účel, v súlade s predpismi výrobcov zariadení, je 
fyziologicky nezávadné, a preto tiež vynikajúco vhodné ako plastické mazivo na použitie v potravinárskom 
priemysle.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Autol TOP 2000 je vysokotlakové plastické mazivo na mazanie vozidiel, priemyselných, stavebných a poľ-
nohospodárskych strojov. Osvedčilo sa ako „riešiteľ problémov“ v mazacích miestach s kritickým nárokmi 
(rázové zaťaženie, vysoká vlhkosť, vplyv slanej vody, vysoký tlak pri nepatrnom relatívnom pohybe atď.). 
K tomu sa počítajú aj priemyselné roboty, kontinuálne dopravníky, práve tak ako celá oblasť člnov alebo 
zimných služieb. Napriek vysokej viskozite základového oleja je bez problémov možné jeho použitie v cen-
trálnych mazacích zariadeniach.

Pre použitie v ložiskách kolies a náprav odporúčame Autol TOP 2000 HIGH TEMP. 
Pozor! Krátkodobo povolené teplotné špičky činia maximálne +125°C.
Katalógové číslo odpadu:  12 01 12
Trieda ohrozenia vôd (WGK) 1 – samozaradenie podľa VwVwS

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

ŠPECIFIKÁCIE

KP 2 G-30  odolné voči slanej vode, extrémne priľnavé
DIN 51 825 T.3   


